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ŽUPNE OBAVIJESTI 

 Pjevanje za prvopričesnike: subotom u 15:00 sati.  
 Probe zbora mladih „Navještenje“: srijedom u 20:30 sati. 
 Probe Mješovitog zbora: četvrtkom u 20:00 sati. 
 Roditeljski sastanci za roditelje krizmanika održat će se u 

Nazaretu u 19:30 sati po sljedećem rasporedu: 
 13. ožujka O.Š. J. Habdelića 

 14. ožujka O.Š. E. Kvaternika  
 15. ožujka O.Š. N. Hribara i E. Kumičića  

 Krizmanička večer bit će 18. ožujka.  
 Korizmena akcijska prodaja. Članovi misijske zajednice 

prodaju prigodne predmete u misijskoj kućici nedjeljom 
nakon Svete mise. 

 Hrana za potrebite može se donijeti u crkvu ili u pastoralni 
centar „Nazaret“ srijedom od 16:00 do 18:0 sati. 

***************************************************************************** 

 Svete mise u sklopu Trodnevnice uoči župne svetkovine 
Navještenja bit će u 18:30 sati:  

 - u srijedu 22. ožujka predslavit će vlč. Luka Tufeković 
 - u četvrtak 23. ožujka predslavit će vlč. Patrik Paulić   
 - u petak 24. ožujka predslavit će vlč. Hrvoje Maltarić. 
 U srijedu  će se čitati Božja riječ od 16:00 sati. 
 U četvrtak će biti euharistijsko klanjanje od 16:00 sati 
 U petak će biti Krunica i Križni put 
 Na župnu svetkovinu Navještenja Gospodnjeg: 
 - Svetu misu u 7:00 sati predslavit će vlč. Antonio Kovačić 
 - Svetu misu u 9:00 sati predslavit će vlč. Norbert Ivan Koprivec 
 - Svetu misu u 11:00 sati predslavit će vlč. Tonči Matulić 
 - Svetu misu u 19:00 sati predslavit će vlč. Filip Šešek. 

Župni listić župe  

NAVJEŠTENJA B. D. MARIJE 

VELIKA GORICA 
Godina VIII,  Broj 158, 12. ožujka 2023.  

Treća korizmena nedjelja 

Mt 4, 5-42 Izvor vode koja struji u život vječni.  
Korizmeno vrijeme nas potiče da se vratimo k zdencu, izvoru, osobnom 
susretu s Isusom. Poziva nas da u njemu zahvatimo živu vodu. Samarijanka je 
u susretu s Isusom doživjela iskustvo Božje blizine.  Susret s Isusom je u njoj 
probudio osobnu vjeru. I današnji čovjek ima potrebu napajati se na pravom 
izvoru. Pravi izvor za nas je to Isus jer u njegovu zdencu nalazimo živu vodu. 
Da bi bili doista ispunjeni i sretni potrebno je ponovno slušati Isusa; u 
bogoslužju,  u sakramentima i u Svetom pismu. Duboki doživljaj susreta s 
Isusom želimo prenijeti drugim ljudima. Svjedočenje je najuspješnije ako se 
temelji na osobnom iskustvu. Isus nam dolazi u našim svakodnevnim 
poslovima. Samrijanka je promijenila svoj život i doživjela spasenje. 
Dopustimo i mi Isusu da nam progovori, da nam da žive vode od koje ćemo 
živjeti. I ovaj današnji susret s Njime neka nas okrijepi da u svakodnevnom 
životu, u svakodnevnim poslovima radosno živimo svoju vjeru te ju 
svjedočimo uvijek.  

Četvrta korizmena nedjelja 

Iv 9, 1-41 Ode, umije se pa se vrati gledajući!  
Isus jedini daje odgovor na naša temeljna pitanja; tri velika područja ljudskog 
života i njegova ugrožavanja. To je neutaživa žeđ za srećom kao kod 
Samarijanke, traženje jasne istine kao kod slijepca te naša neuništiva čežnja za 
životom kao kod Lazara. U svim središnjim životnim područjima Isus se 
pokazuje kao živa voda, koja utažuje žeđ za životom, kao svjetlo koje uništava 
tamu života i prevladava sljepoću srca te kao uskrsnuće i život za sve koji u 
njega vjeruju, ispunjavajući time neutaživu čežnju za životom i poslije smrti 
Isus nas poziva da ga prepoznamo u trenucima u kojima se čini da ga nema. 
Danas, kao i svake nedjelje poziva nas da ga susretnemo u njegovoj riječi, u 
kruhu koji lomimo za život vječni, ali i u braći i sestrama  koji su u potrebi. 
Slavimo spomen njegove muke i smrti i u tom slavlju nalazimo izvor života. 
Koliko god to nekima zvučalo apsurdno, nama je istinito. Mi vjerujemo 
Isusovim riječima: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, 
živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.“ Vjerom 
gledajmo Isusa u sakramentima i u bližnjima.  On nam dolazi i ozdravlja nas 
od sljepoće te otvara oči za život vječni.  

http://www.navjestenje.hr
mailto:zupa.navjestenja.b.d.marije@zg.t-com.hr


 TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 

13.3.2023. 

Rozalija, Ratka, 
Patricija 

07:00 
 

18:30 

+ Ankica, Josip i Dražen Fabečić i svi ++ iz 
ob. Mihanović 

+ Dragica Ravnić, god. 
Utorak 
14.3.2023. 

Paula, Pavica, 
Matilda, Milijana 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
15.3.2023. 

Veljko, Vjekoslava, 
Longin, Klement 

07:00 
18:30 

+ Franjo Ral 
+ Jozo i Milka Dalić i svi ++iz ob. Dalić 

Četvrtak 
16.3.2023. 

Hrvoje, Julijan Smiljan 
Hilarije, Euzebija 

07:00 
18:30 

svi ++ iz ob. Ral 
+ Josip Radočaj i svi iz ob. 

Petak 
17.3.2023. 

Patrik, Domagoj, 
Hrvatin, Patricija 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
18.3.2023. 

Ćiril Jeruzalemski, 
Cvjetan, Salvator 

07:00 
19:30 

+ Josip Kirinić 
Na nakanu za obitelji 

19.3.2023 
Četvrta  
korizmena 
nedjelja 

Josip, Jozo, Josipa, 
Joško, Bepo, Sibila, 
Narcis, Marcel 

07:00 

09:00 

10:15 

11:30 

18:30   

+ Juraj Svekrić 

+ Ivano Marušić 

Župna 

+ Dragutin Horvat, god. 

+ Ružica Barišić 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA  
Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 
20.3.2023. 

Sv. Josip, zaručnik 
BDM 

07:00 
18:30 

+ Nikola i Verica Bobesić 
+ Jura Šipušić 

Utorak 
21.3.2023. 

Vesna, Kristijan, 
Vlasta, Kasijan 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
22.3.2023. 

Mrijan, Lea, Rita, 
Leonarda 

07:00 
18:30  

+ Mara Zovak  

+ Mijo Batinić  
Četvrtak 
23.3.2023. 

Dražen, Jasna, 
Rebeka, Oton  

07:00 
18:30 

+ Jozo i Veselka Petrović 
+ Nikola Đumlija st. i svi ++ iz ob. 

Petak 
24. 3. 2023. 

Latina, Katarina 
Švedska, Javorka 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
25.3.2023. 

Navještenje 
Gospodnje, 
Blagovijest 

07:00 
09:00 
11:00 
19:00 

+ Marija i Božo Perković 
+ Josip Frkin, svećenik 
Župna 
Na nakanu za dobročinitelje 

26.3.2023. 

Peta 

korizmena 

nedjelja 

Goran, Emanuel, 
Montan, Maksima, 
Eutih 

07:00 
09:00 
10:15 
11:30 
18:30   

+ Anto i Mira Dalić 
+ Katarina i Ivan Bačurin i + Mato Marković 

Župna 
+ Slavka Barišić 
+ Janja Baković  

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

+ Ankica, Josip i Dražen Fabečić i svi ++ iz 
ob. Mihanović
+ Dragica Ravnić, god.
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

+ Jozo i Milka Dalić i svi ++iz ob. Dalić 

Četvrtak
+ Josip Radočaj i svi iz ob.
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

Ćiril Jeruzalemski, + Josip Kirinić

Četvrta  Joško, Bepo, Sibila, 
+ Juraj Svekrić
+ Ivano Marušić
Župna

+ Ružica Barišić

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 

Sv. Josip, zaručnik + Nikola i Verica Bobesić
+ Jura Šipušić
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

+ Mijo Batinić 
Četvrtak Dražen, Jasna, + Jozo i Veselka Petrović

+ Nikola Đumlija st. i svi ++ iz ob.

Švedska, Javorka
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

Navještenje + Marija i Božo Perković
+ Josip Frkin, svećenik
Župna
Na nakanu za dobročinitelje
+ Anto i Mira Dalić
+ Katarina i Ivan Bačurin i + Mato Marković 

Župna
+ Slavka Barišić
+ Janja Baković 

 
 

Gdje je ženi mjesto 

Lijep je običaj u mnogim domovima da svaki član ima svoje mjesto za obiteljskim 
stolom, a još je ljepše kada se s objedom čeka dok svi ne budu na svojim mjestima. 

I u mnogim crkvama vjernici imaju svoje mjesto za euharistijskim stolom. Sjećam se 
jedne bake koja je uvijek vrlo rano dolazila na misu da joj netko ne bi zauzeo mjesto. 
Jednoga dana njezino je mjesto ostalo prazno. Misa je započela, ali mnogi su se pogledi 
zaustavljali na tom klecalu. Iako je sve išlo svojim tijekom, ništa više nije bilo isto! Baka 
je otišla samozatajno, kako je i živjela, a njeno blago lice ostalo je nezamjenjivo. 

Siguran sam da to nije priča samo iz moje, nego iz svake župe. Mnogi se sjećaju kako se 
nekad u crkvi i čuvalo mjesto za nekoga tko treba doći te pamte lica onih žena i 
muževa koji su neumorno služili na zemlji, koji nam sada revno čuvaju mjesto u nebu. 

Na osobit način to nam govori da u Crkvi nema povlaštenih i počasnih mjesta. Svako 
mjesto neizmjerno je važno, svaka osoba, čak i ona koja nije "na mjestu", jednako je 
vrijedna u Božjim očima, bez obzira na ulogu, zasluge i položaj, status ili popularnost, 
titule, postignuća... Nenadmašivo je to izrazio fra Bonaventura Duda: "Svi smo mi pred 
Bogom mali. A jednom, u nebu, saznat ćemo da je među nama bilo i velikih. Sva sreća 
da mi njima nećemo tada biti zavidni, a oni nas neće gledati s visine." 

Ponekad čujemo kako se danas s negativnim tonom govori o položaju žena u 
Katoličkoj Crkvi, što je gotovo uvijek posljedica nerazumijevanja i brkanja duhovnosti s 
religioznošću. Uloga žena kao navjestiteljica ne može se umanjiti, što dokazuje i 
evanđelje. Sjetimo se da su žene ostale blizu Gospodina i na Golgoti kad su se apostoli 
uplašili i da su upravo one prve svjedokinje uskrsnuća! Zato je bespredmetno 
raspravljati o njihovoj ulozi i značaju u Crkvi. U ulomku nedjelje koja je najbliže 
Međunarodnom danu žena, slušamo Isusov razgovor sa Samarijankom, ženom koja u 
očima suvremenika nije bila dostojna i za koju nije bilo mjesta na Jakovljevu zdencu u 
uobičajeno doba dana kada i drugi tamo zahvaćaju vodu. A Krist se upravo njoj 
objavljuje i povjerava tako važne spoznaje i poslanje! U prilog tome da zadaća žena ni u 
kom pogledu nije sporedna, najočitije govori to što evanđelje počinje hrabrim 
pristankom jedne jake žene, Božje Majke, a njezinu misiju roditeljice radosne vijesti, 
odgajateljice u vjeri, nadi i ljubavi, danas utjelovljuje Crkva. Crkva je majka koja daje 
život vjere u krštenju i odgaja za krepostan život u Duhu Božjem. U njoj uloga žena 
nipošto nije manje važna od uloge muškaraca! Jednaka je, ali drugačija, i u svojoj 
dragocjenosti vrijedna mjesta u središtu našega poštovanja i u srcu naše 
zahvalnosti.    vlč. Ivica Cujzek 

“Kad mi pristupamo obiteljskom shvaćanju kao zajedništvu muža i žene, muško i 
žensko stvori ih, rečeno je na prvoj stranici Svetoga Pisma, onda imamo jedan sasvim 
drugi pojam da je obitelj zaista zajedništvo, ali zajedništvo osoba koje su upućene jedna 
na drugu i koje ulaze u zajedništvo života da žive jedan život njih dvoje i da to žive s 
punom odgovornošću poštovanja jednoga prema drugome jer su muž i žena u 
obiteljskom zajedništvu jednakoga dostojanstva. I da ostvare to svoje zajedništvo na 
ljubavi.” kardinal Franjo Kuharić 


